
 

PLAN PREDVIDENIH DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI DU RAKITNA ZA LETO 2020 

 

Vsako prvo soboto v mesecu med 8.00 in 9.00 uro opravljamo merjenje krvnega tlaka, 

krvnega sladkorja in holesterola v krvi v prostorih knjižnice in v sodelovanju z Rdečim križem.  

Preko celega leta  imamo medgeneracijsko sodelovanje s šolo in vrtcem. Dvakrat tedensko 

imamo telovadbo pod vodstvom Rozi Šivic v dvorani šole. Lepo vabljeni vsi, ki si želite 

ohraniti zdravje, lahek korak in vitalnost telesa.  

 

JANUAR: Pomoč pri božično-novoletnem koncertu v sodelovanju s KD Rakitna.  

Obiski krajanov v centrih za starejše in na domovih. 
             

FEBRUAR: Sodelovanje pri kulturnem prazniku in ogled kulturnih prireditev v Ljubljani  

(Mestni muzej, Narodna galerija).  

22. 2. 2020 imamo redni letni občni zbor članov DU. 
 

MAREC: Ob materinskem dnevu se bomo udeležili proslave v sodelovanju OŠ in KD. 

Za materinski praznik bomo obiskali starejše krajanke doma in v domovih. 
 

APRIL: Udeležba na čistilni akciji za čisto okolje našega kraja.   

Po dogovoru z Rdečim križem bomo organizirali predavanje, za temo se bomo dogovorili. 
 

MAJ: Tradicionalni prvomajski pohod na Osredek.  

Med 19. In 21. majem se bomo udeležili MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA 2020 na 

Gospodarskem razstavišču z razstavo ustvarjalnih del upokojencev v organizaciji ZDUS. 
 

JUNIJ: Podali se bomo na izlet na Kozjansko, grad Podsreda in okolica. 
 

JULIJ: Kopanje v Izoli z BENO-TOURSOM.   

Opravili bomo obiske starejših v domovih in doma. 
 

AVGUST:  Tradicionalni poletni piknik za člane društva. 
 

SEPTEMBER:  Izlet v Slovenske gorice ali Belo Krajino (po dogovoru). 

Srečanje članov Upravnih odborov DU območja LJ.-Vič-Rudnik, ki bo v Vnanjih Goricah. 
 

OKTOBER: Obisk Festivala za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu kjer se lahko 

udeležimo izobraževalnih in kulturnih dogodkov. Organizira Mestna zveza upokojencev 

Ljubljana. 
              

 NOVEMBER: Izdelava novoletnih voščilnic. 
 

DECEMBER: Organizacija novoletnega srečanja za starejše krajane in obisk vseh starejših 

v centrih starejših in na domovih.  

Preko celega leta se bomo udeleževali kulturnih in dobrodelnih prireditev v občini Brezovica. 

 

Rakitna, januar 2020                                     UPRAVNI ODBOR DU RAKITNA 


